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ﻣلخص
نتاﺋج الرحلة الحقلية الثانية " نوفمبر " 2015
لبـرناﻣج الرصد البـيئى للبـحيرات المصرية
" ﺑـحيرة المنزلة "

ﻣقدﻣة
تمثل البـحيرات المصرية أھمية اقتصادية ﺑـالغة نظرا لما تتميز ﺑـه ﻣن أعماق ضحلة وحركة ﻣياه ھادﺋة وخصوﺑـة عالية فانھا تعتبـر
ﻣرﺑـى وحضانات طبـيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل ھذه البـحيرات ونظرا لما تتعرض له ھذه البـحيرات ﻣن
عمليات صرف ﻣسKتمرة لمختلKف أنKواع الملوثKات الصKناعية والصKحية والزراعيKة ﻣمKا يKؤثر علKى كKل ﻣKن جKودة ونوعيKة ﻣيKاه ھKذه
البKKـحيرات وإنتاجھKKا السKKمكى .لKKذلك فKKان البKKـرناﻣج المقتKKرح للرصKKد البKKـيئى للبKKـحيرات المصKKرية يھKKدف الKKى المتاﺑKKـعة الدوريKKة لھKKذه
البـحيرات للوقوف على الظروف البـيئية والملوثات المؤثرة عليھا فى األوقات و األﻣاكن المختلفة ﺑـغرض وضع ﺑـرناﻣج قوﻣى للحد
ﻣن تأثير ھذه الملوثات ووقف التدھور المستمر للبـحيرات ووضع الخطط المستقبـلية لحمايتھا وحل ﻣشاكلھا وتنميتھا المستداﻣة.

وصف البـحيرة

ﺑحيرة المنزلة ھى أكبر البحيرات الشمالية ﻣن حيث المساحة )تقريبا ً %60ﻣن ﻣجموع ﻣساحة البحيرات ﻣجتمعة( حيث تبلغ ﻣساحة
البحيرة حوالى  100ألف فدان ,وتقع جنوب ساحل البحر المتوسط على الجانب الشرقى لفرع نھر النيKل )دﻣيKاط( ,وتعتبKر البحيKرة
حوض ﻣاﺋى ضحل يتراوح ﻣتوسط عمق المياه ﺑھا  1.15ﻣتر ,ويحدھا ﻣن الشرق قناه السويس وﻣن الغرب فرع دﻣياط وﻣن الشمال
البحر المتوسط ﺑاالضافة الى المزارع السمكية والقرى واألراضي الزراعية وكذلك ترعة السالم .وتتصل البحيرة ﺑالبحر المتوسKط

عن طريق فتحتين ضيقتين تعرفا ﺑبوغاز الجميل الجديد والقديم تسمحا ﺑتبادل المياه واالحياء ﺑين البحيرة والبحر .وتعد البحيرة ﺑمثاﺑة
خزان لمياه الري المنصرفة ﻣن األراضKي الزراعيKة حيKث يصKب فKى البحيKرة أرﺑعKة ﻣصKارف رﺋيسKية ھKى )ﺑحKر البقKر -حKادوس-
السرو -فارسكور( ﺑاإلضافة إلى صرف المزارع السمكية المتاخمة وكذا األراضي الزراعية المحيطة.
يشغل نشاط االستزراع السمكي ﻣساحات كبيرة ﻣن البحيرة وذلك في جھة الشمال الغرﺑي وفى الجنوب حيKث يبلKغ ﻣتوسKط االنتKاج
السمكى  60ألف طن سنويا وتمثل أسماك البلطى أكثر ﻣن  %65ﻣن أنواع األسماك فى البحيرة.

تمت عملية الرصد ﻣن خالل ) (11نقطة ﻣوزعة لتشمل ﻣساحة البحيرة والمصارف التي تصب عليھا
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أﻣام ﻣصرف ﺑحر البقر
أﻣام ﺑوغاز الجميل
غرب البشتير
التمساح
لجان
ديشدي )في ﻣنطقة ﻣليئة ﺑالنباتات المغمورة(
الحمرة )أقصي شمال البحيرة ,ﻣنطقة ﻣالحة(
أﺑوات الكبير )شمال ﻣصرف السرو(
الدﺑجو )في ﻣنطقة ﻣليئة ﺑالنباتات المغمورة جنوب ﻣصرف السرو(
الزرقاء )في ﻣنطقة ﻣليئة ﺑالنباتات المغمورة ﺑالقرب ﻣن ﻣصرف فاراسكور(
الجنكة أﻣام ﻣصرف حادوس

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه البـحيرة
درجة الحـرارة:
ﺘراوﺤت درﺠﺔ ﺤ اررة ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﻤﻨزﻝﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) 21,50درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) 23,50درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط
ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 22,75درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن ) 80,00 – 15,00ﺴم( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 48,18ﺴم( .وﻴرﺠﻊ ﻨﻘص ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠﻤﻠوﺜﺎت
واﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ﻋن طرﻴق ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ،وأﺼﺒﺤت ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة أﻗل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒل ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﻌﻜﺎرة اﻝواﻀﺤﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﺠﻨوﺒﻲ اﻝﺸرﻗﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔً ﻝوﺠود ﻤﺼرﻓﻲ ﺤﺎدوس وﺒﺤر اﻝﺒﻘر.

الملوحة:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن اﻝﺘﻔﺎوت ﺒﻴن ﻤﻠوﺤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ) ﻋﻨد اﻝﺒوﻏﺎز( وﺒﻴن ﺒﺎﻗﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﻏﻴر ﻤﻠﻤوس ﻨظ ار
ﻝﺨروج ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﻰ اﻝﺒﺤر ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﻌﺎم وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) (‰ 1,4ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) (‰ 17,57ﺒﻤﺘوﺴط
ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ).(‰ 4,43

درجة التوصيل الكھرﺑـي:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن ) 28,40 – 2,68ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 8,23ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس الھيدروجيني:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﻠوي ﻜﻤﺎ أن ﻗﻴم أﻴون اﻝﻬﻴـدروﺠﻴن ﻜﺎﻨـت ﻓـﻲ اﻝﻤﻌـدﻻت اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ .وﺘراوﺤـت ﻗـﻴم اﻷس
اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴن ) (8,87 – 8,22ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ).(8,53

األكسجين الذاﺋب:
أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ أن ﺘوزﻴﻊ ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﺎﻨت ﺘﺘـوزع ﺘوزﻴﻌـﺎً ﻏﻴـر ﻤﻨـﺘظم ﺤﻴـث ﺘﻼﺸـت ﻗـﻴم اﻻﻜﺴـﺠﻴن
اﻝذاﺌب ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ  ) 1اﻤﺎم ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر( وﻜﺎﻨت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) 7,96ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 5,20ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسيجين الحيوي الممتص ):(BOD
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﺒﻴن ) 21,00 - 3,30ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( و ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 8,85ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الكيمياﺋي المستھلك ):(COD
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﻴن ) 126,85 – 64,51ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 80,73ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(

الكبـريتيدات:
ﺘم ﺘﺴﺠﻴل وﺠود اﻝﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺎت ) 1اﻤﺎم ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر( و ) 3ﻏـرب اﻝﺒﺸـﺘﻴر( و ) 11اﻝﺠﻨﻜـﺔ( ﺒﺘرﻜﻴـز ) 5,85و 3,58
و  4,39ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ وﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

ﺑمقارنة الدراسة الحالية للخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لبحيرة المنزلة ﺑالمستويات المسموح ﺑھا دوليا ً وجد اآلتى:
•

ﺴﺠل اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻤن أو ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) (6,0 – 9,0ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة.

•

ﺴﺠل اﻻﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) 12,6 -4,0ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺄﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ،5 ،3 ،1
 1,46 ، 3,74 ، 3,58 ، 0,49 ، ND) 11 ،6ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ.

•

ﺴﺠل اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) (6,0 -3,0ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة.

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية:
•

ﺘراوﺤ ـ ـت ﻗـ ــﻴم ﺘرﻜﻴـ ــز اﻝﻜﻠوروﻓﻴـ ــل-أ ﻤـ ــﺎ ﺒـ ــﻴن ) 78,67 - 2,96ﻤﻴﻜروﺠ ـ ـرام/ﻝﺘـ ــر ﻜﻠوروﻓﻴـ ــل( ﺒﻤﺘوﺴـ ــط ﻋـ ــﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴـ ــرة )37,72
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل(.

•

وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) 123,15 -24,50ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 44,72ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

ﺑمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية ﺑمثيالتھا ﻣن الحدود المسموح ﺑھا دوليا وجد التالى:
 ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ وﺠدت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ )  140 -5.0ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة -اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴًﺎ ) 25ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

المغـذيات:
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤرﻜﺒﺎت ﻨﻴﺘروﺠﻴﻨﻴﺔ ذاﺌﺒـﺔ ﻓﻰ اﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ وﺘﻌﺘـﺒر ﻫـذﻩ اﻝﻤرﻜﺒــﺎت اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ ﻝﺘﻐذﻴــﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨــﺎت ﻓـﻰ اﻝﺒﻴﺌــﺔ
اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ )اﻷﻤوﻨﻴﺎ  -اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت  -اﻝﻨﺘرات  -اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ(.
•

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﻤﺎﺒﻴن ) 5,47 – 0,003ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 1,12ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

ﺘراوﺤ ــت ﻗ ــﻴم اﻝﻨﻴﺘرﻴ ــت ﺒ ــﻴن ) 277,70 – 5,11ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘـ ــر ﻨﻴﺘ ــروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﻋ ــﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴ ـ ـرة ) 66,23ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘـ ــر
ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) 0,785 – 0,044ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,178ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻨﻴﺘ ــروﺠﻴن اﻝﻜﻠ ــﻰ ﻓﻘ ــد أﺸ ــﺎرت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴ ــل اﻝ ــﻰ أن أﻗ ــل ﺘرﻜﻴ ــز ) 2,69ﻤﻠﻴﺠـ ـ ارم/ﻝﺘ ــر ﻨﻴﺘ ــروﺠﻴن( وأﻜﺜرﻫ ــﺎ ﺘرﻜﻴ ــز )13,33
ﻤﻠﺠم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 4,81ﻤﻠﺠم /ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

الفـوسـفور ) الفوسفات الفعال والكلى (:
أوﻀــﺤت اﻝﻘﻴﺎﺴــﺎت أن أﻗــل ﺘرﻜﻴــز ﻝﻠﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل وﻝﻠﻔوﺴــﻔور اﻝﻜﻠــﻰ ) 38,87 & 12,30ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( ﻓــﻲ ﺤــﻴن اﻷﻋﻠــﻰ
ﺘرﻜﻴ ـ ــز ﻝﻠﻔوﺴ ـ ــﻔور اﻝﻔﻌ ـ ــﺎل واﻝﻜﻠ ـ ــﻰ )1091,12 & 715,03ﻤﻴﻜروﺠـ ـ ـرام/ﻝﺘ ـ ــر ﻓوﺴ ـ ــﻔور( ﺒﻤﺘوﺴ ـ ــط ﻋ ـ ــﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴـ ـ ـرة )380,55 & 213,44
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﻝﻜﻼ ﻤن اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.

السليكات الفعالة:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺒﻴن ) 13,60 – 4,85ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 9,47ﻤﻠﺠم/ﻝﺘرﺴﻠﻴﻜﺎ(.

ﺑمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية ﺑالمستويات الدولية لمياه البحيرات اتضح ﻣايلى :
•

اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) 0,005 – 2,2ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء
اﻝﻤﺤطﺎت ) (11 & 3 ،1ﻓﺴﺠﻠت ﺘرﻜﻴزات أﻋﻠﻲ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ.

•

اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 5,0 – 60ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء
اﻝﻤﺤطﺎت ) (11 & 6 ،5 ،3 ،1ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ﺘرﻜﻴزات أﻋﻠﻲ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ.

•

اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) 14,7 – 10,0ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.

•

ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 16 – 63ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة
ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ) (11 & 6 ،5 ،3 ،1ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻋﻠﻲ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ.

•

ﻤرﻜﺒـﺎت اﻝﻔﺴــﻔور اﻝﻜﻠﻴـﺔ وﺠــدت أﻨﻬـﺎ أﻴﻀــﺎ أﻋﻠـﻰ ﺒﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﺤـدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬـﺎ دوﻝﻴـﺎً ) 100 – 25ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور(
ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ﻤن ) (10 – 8ﻓﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ.

الفلزات الثقيلة:
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺤدﻴد ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 121,479 – 7,790ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 39,869ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 49,273 – 1,33ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 9,714ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺤﺎس ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 7,619 – 1,330ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 4,024ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﻨك ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 16,207 – 3,608ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 8,125ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜروم ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 8,433 – 4,164ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 5,461ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﻜل ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 10,371 – 1,716ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 5,135ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 3,631 – 0,301ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 1,214ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝرﺼﺎص ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 11,214 – 4,420ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 5,945ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﺌﺒق ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 0,1214 – NDﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 0,0348ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.

المبـيدات ) (TPوﻣركبـات البـايفينيل ﻣتعددة الكلور ):(PCBs
• ﺘراوﺤت ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﺒﺎﻴﻔﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsﻤﺎﺒﻴن ) 2,164 – 0,793ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 1,514ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎﺒﻴن ) 0,821 – 0,286ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 0,571ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر(.

الھيدروكرﺑـونات البـترولية الكلية:
ﺘراوح ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘرﻜﻴز اﻝﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ذات اﻷﺼل اﻝﺒﺘروﻝﻰ ﻤﺎﺒﻴن ) 0,57 - 0,09ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم )0,29
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

الدالﺋل البـكتيرية )القولون الكلية – البـرازية  -السبـحية(:
ﺘــم اﺴــﺘﺨدام ﺘواﺠــد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ اﻝداﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻠــوث ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴــﺎﻩ واﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴــﺎ ) )،Total coliforms (TC
) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCﻜﻤﻘﻴـﺎس ﻝﺠـودة اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻤـن وﺠـﻪ ﻨظـر اﻝﺼـﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﻨﺴـﺎن وذﻝـك ﻓـﻰ
ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺸــرب وﻤﻴــﺎﻩ اﻻﺴــﺘﺤﻤﺎم واﻝﺸ ـواطﺊ وذﻝــك ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻻﻨﺴــﺎن ﻤــن اﻷﻤ ـراض اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺘﻘــل ﻋــن طرﻴــق اﻝﻤﻴــﺎﻩ وﻜــذﻝك ﻓــﻲ ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴ ـرات
ﻝﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻝﺜــروة اﻝﺴــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﺴــﻤﺎك ﻤــن ﺘــﺄﺜﻴر ﺼــرف اﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ )أى أن وﺠــود ﻫــذﻩ اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ ﻴﻌﻨــﻰ إﺤﺘﻤــﺎﻻت ﻗوﻴــﺔ
ﻝوﺠـود ﺒﻜﺘرﻴـﺎ أﺨـرى ﻤﺴـﺒﺒﺔ ﻷﻤـراض ﺨطﻴـرة( .وﻝﻘـد اﺴـﺘﺨدم ﻤﻘﻴـﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ ) (European commission, 1988ﻝﻤﻴـﺎﻩ
ﺸواطﺊ واﻻﺴﺘﺤﻤﺎم وﻫو ﻨﻔس اﻝﻤﻘﺎﻴس اﻝﻤﺼرى ) (Ministry of health, 1996واﻝذى أﻗر اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺒـﺄﻻ
ﺘزﻴد ﻋن  500 cfu/100mlﻤن ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Total coliforms (TCوأﻻ ﺘزﻴد ﻋن  100cfu/mlﻝﻜل ﻤن ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ Fecal coliform
) (FCوﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ ) Fecal streptococci (FSﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘ ـواﻝﻰ .ﻜﻤــﺎ اﺴ ــﺘﺨدم اﻝﻤﻘﻴــﺎس اﻝﻤﺼــرى ﻝ ــوزراة اﻝﺼــﺤﺔ واﻝﺴ ــﻜﺎن )2000
 (Ministry of health,واﻝذى ﻴﺤدد ﻋدم زﻴﺎدة اﻝﻌدد اﻝﻜﻠﻰ ﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Total coliform (TCﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرات )ﻤ ارﺒـﻰ اﻻﺴـﻤﺎك(
ﻋن ) (70 cfu/100mlوﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ﻋن .5000 cfu/100 ml
وﺘﻌﺘﺒــر ﺒﺤﻴـرة اﻝﻤﻨزﻝــﺔ ﺨـزان ﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺼــرف اﻝﻤﻠوﺜــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ ﻓﻬــﻰ ﺘﺴــﺘﻘﺒل ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝزراﻋﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل إرﺒﻌــﺔ ﻤﺼــﺎرف
وﺒﻨ ــﺎءا ﻋﻠﻴ ــﻪ وﻋﻨ ــد ﺘطﺒﻴ ــق ﻤﻌﻴ ــﺎر ﺠ ــودة اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ اﻝﻤ ــذﻜورة ﻋﺎﻝﻴ ــﻪ )health, 2000

of

 (Ministryﻓﺘﻜ ــون ﻨﺘ ــﺎﺌﺞ اﻝرﺤﻠ ــﺔ اﻝﺤﻘﻠﻴ ــﺔ

)ﻨوﻓﻤﺒر:(2015
 - 1ﻤن وﺠﻬﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴﻪ
ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ﺴﺘﺔ ﻤﺤطﺎت وﻫﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 1أﻤﺎم ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر( ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 2أﻤﺎم ﺒوﻏﺎز اﻝﺠﻤﻴل(,
واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 3ﻏرب اﻝﺒﺸﺘﻴل( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 5ﻝﺠﺎن( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 7ﻝﺤﻤرة( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 11ﻝﺠﻨﻜﺔ-أﻤﺎم ﻤﺼرف

ﺤﺎدوس( أﻋداد ﻤن اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻤﺤطﺎت
اﻷﺨرى ) (10 ,9 ,8 ,6 ,4ﻓﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻨطﺎق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن
ﻤﺼﺒﺎت اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﺨﻼل ﻨوﻓﻤﺒر .(2015
 - 2ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة )ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻠﻬﺎ( وﺠد أن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻔوق اﻝﺤد اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ
ﻤﺤطﺎت وﻫﻤﺎ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 1أﻤﺎم ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر( ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة ،واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 2أﻤﺎم ﺒوﻏﺎز اﻝﺠﻤﻴل( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم 3
)ﻏرب اﻝﺒﺸﺘﻴل( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 5ﻝﺠﺎن( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 7ﻝﺤﻤرة( ,ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ ,أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ اﻝﺴﺘﺔ ﻤﺤطﺎت
اﻷﺨرى )(11 ,10 ,9 ,8 ,6 ,4

ﻓﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻨطﺎق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ

ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻤﺼﺒﺎت اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﺨﻼل ﻨوﻓﻤﺒر .(2015

التحديات التى تواجه تنمية ﺑحيرة المنزلة:
•

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺠﻔﻴف اﻝﻤﺴﺘﻤرة واﻝﺘﻌدي ﻋﻠﻲ اﻝﺒﺤﻴرة أدت اﻝﻰ ﺘﻘﻠص ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﺤﻴرة ﻤن  750أﻝف اﻝﻰ  100أﻝف ﻓدان.

•

اﻝﺘﻠوث اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺤﻴث ﺘﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻤﻴﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝزراﻋﻰ واﻝﺼﻨﺎﻋﻰ واﻝﺼﺤﻰ اﻝﻐﻴر ﻤﻌﺎﻝﺞ واﻝﺘﻰ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺴﻨوﻴﺎً دون أى ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤن أرﺒﻊ ﻤﺼﺎرف رﺌﻴﺴﻴﺔ .وﻴﺄﺘﻰ ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺘﻰ ﺘﻠﻘﻰ ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ
اﻝﺒﺤﻴرة ﺤﻴث ﻴﻠﻘﻰ ﺤواﻝﻰ ) 650ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب( ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ واﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة ﻴﻠﻴﻪ ﻤﺼرف ﺤﺎدوس )1,7
ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب( ﺜم ﻤﺼرف رﻤﺴﻴس ,وﻤﺼرف اﻝﺴرو وﻤﺼرف ﻓﺎرﺴﻜور )ﺼرف ﺼﻨﺎﻋﻲ(.

•

اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻜورد اﻝﻨﻴل واﻝﺒوص ﻓﻰ ﻤﻌظم أﺠزاء اﻝﺒﺤﻴرة واﻝﺘﻰ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ
وﺠودة ﻜﻼ ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻷﺴﻤﺎك.

ﻣما سبق يتضح اآلتي:


ﻤﺤطﺔ ) (1اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر )ﻤﺼدر ﻜل اﻝﻤﻠوﺜﺎت( ﺘﻌﺘﺒر أﻜﺜر ﻤﺤطﺎت اﻝرﺼد ﺘﻠوﺜﺎً ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة
ﺤﻴث ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻸﻤوﻨﻴﺎ ،اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ،اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻜﻠﻰ ,ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﺤطﺔ ) (3اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب
ﺘرﻜﻴزً ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴل.
ا
ﻤﺼرف ﺤﺎدوس ﻫﻰ اﻷﻋﻠﻰ



ﺒﺤﻴرة اﻝﻤﻨزﻝﺔ ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﺎﻨﻰ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﻠوث ﺒﻌد ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط.

